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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

           Από το αριθμ. 1/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της 21 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2014. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  15/2014 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο (άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/07) 
 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 16.30 μ.μ,  συνήλθε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του   
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με 
αριθ. πρωτ. 61/17-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 
τρία(3)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                 
     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                             Γραμματίκης      Γεώργιος                                            
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                              Κεραμιτσή          Στυλιανή                                    
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική                                        
                                                                           Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και   
                                                                         προσκλήθηκαν νόμιμα 

 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κανακούδη Γεωργία  για τηv τήρηση τωv 
πρακτικώv της συνεδρίασης.  
  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 15ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  
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Με την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 ορίζονται τα εξής: 
 

«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των 
οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των 
Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και 
Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε: 
α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά 
υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται 
λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της 
υπηρεσίας ή εργασίας, και 
β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, 
ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται 
λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης 
ημέρας της Δευτέρας». 
 

Με το άρθρο 16 του Ν.3205/03 ορίζονται τα σχετικά με την εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.  
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. καθιερώνονται οι   ώρες   προσέλευσης   και   αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. 
 

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και λόγω του ότι στα γυμναστήρια της 
Ορεστιάδας Παλιό Κλειστό & Νέο Κλειστό γυμναστήριο, καθώς και Δημοτικό Στάδιο 
Ορεστιάδας, διεξάγονται κάποιοι επίσημοι αγώνες κατά τις Κυριακές, αργίες και 
λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθίσταται ανάγκη για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας 
καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών  του 
Αθλητικού Τμήματος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
 

Στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2014  υπάρχουν 
εγκεκριμένες πιστώσεις με Κ.Α. 15.6012 & Κ.Α. 15.6051   από τις οποίες μπορεί να 
καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του 
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και είδε  
 Την παρ.3  του άρθρου 36 και το άρθρο 49 του Ν.3584/07 
 Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 

(ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
 Τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2014 του Νομικού Προσώπου του 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  
 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1.-Την καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθημερινά  από τις 7:00 π.μ έως 21:00 μ.μ των Υπηρεσιών  των Αθλητικών 

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΕΡΠ-ΜΦΒ



εγκαταστάσεων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, λόγω του ότι διεξάγονται κάποιοι επίσημοι 
αγώνες κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες. 
 
   
 2.-Η δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων  (7.000,00) Ευρώ για το 2014 που θα προκύψει 
θα καλυφθεί από τις  αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις (Κ.Α. 15.6012 & Κ.Α 15.6051) 
του  προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
 
3.-Για τα επόμενα έτη προκαλείται  δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων  (7.000,00) Ευρώ  
κατ΄ έτος η οποία θα προβλέπεται από τους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς. 

 
 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 15/2014. 
   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
 
                                                                          O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές)  
      
 
 
    Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Πρόεδρος  
 
 
 Βαρσαμακίδης Δημήτριος                                          
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